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, I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi

r ezultatai bei ro dikliai)

{gyvendinant Vilniaus lopselio-darZelio ,,Spygliukas" strategini ir 2O2l m' veiklos planus bei

siekiant uZtikrinti kokybisia ikimokyklirlo ii-piiesmokyklinio ugdymo organizavim4 ir tobulinant

darZelio edukacines .odu", ii ugdym-osi aplinkas, atlikti Sie organizaciniai darbai ir ivykq pokydiai:

Sukomplektuotas numatytas gripiq skaidius - 12 ugdymo (si) grupiq, i5 jq 3.ankstyvojo ugdymo, T

ikimokyklinio ugdymo,'2 p"riesmokyklinio ugdymo. I5 viso 210 ugdytiniq' lkimokyklinio ir

priesmokyktinio ugdyrno progru*u, igyvendino 56 darbuotojai. Vadybiniai-siekiai202l m' buvo

orientuoti i ugdymo pro""ro irgut iruui*o kokybes gerinim4, STEAM veiklos gebejimq ugdym4'

Svietimo pugaUor sistemos tobulinimE, itraukiojo ugdymo pletojimE.

Siekiant strateginiq tikslq igyvendinimo, buuo siekiama sukurti patrauklq, savit4, atvir4 visuomenei

istaigos ivaizii. Nuolat 
'iinaujinama 

informacija istaigos internetineje_ svetaineje. [staigoje

orgaiirrrojami ienginiai, edukacin6s veiklos, darLeliokieme ikurtos ekologi5kos edukacines erdvds'

Vif.q renginiai puae;o' stiprinti darLelio kultur4, skatinant glaudesni ilarLelio bendruomends

bend.arim-q ir bendraiarbiavim4. {staigos mokytojq ir specialistq darZelis buvo reprezentuojamas

dalyvaujani rajono, miesto, respubiikos projektuose,ivairiuose renginiuose, dalinantis gerqa darbo

patirtimi. per 2021 m. pleteme sociaiinq partneriq ralE, kureme bendradarbiavimo tradicijas'

pradejome bendradarbiauti su Lazdym4mikroiajono biblioieka ir "Ryto" bendruomene, ,,Zent(io"

pradine mokykla.
Lop5elis - darZelis igyvendina savit4, padiq sukurt4- ikimokyklinio ugdymo pfogramA 'J]s
platejandiu takeliu" ir'",,Bendr4i4 pri.i-ttyilinio ugdymo program4", integruojama emocinio

intelekto ugdymo progrrrnu ;iramblys",' 2 prie5mokyklinese grupese taikoma tarptautine

prevencine progrurnu ,,zipi, draugai". Grupiq *okytojot i ugdymo(si) proces4 itraukia holislines

filosofijos s. rniipo sveikitinimo metodikoi eiementq naudojim4. vaikams teikiamos psichologo,

socialinio pedagogo, visuomenes sveikatos prieZiflros specialisto, dietisto paslaugos,

organizuojamo, ,.r.iinio ugdymo ir ktno kultflros ,iiklot. Ugdymo proces4 pritaikome prie esamq

epldemiologiniq s4lygq ir"rgao-4sias veiklas, atsiZvelgiant ! oro s4lygas organizuojame lauke'

Lauko erdv-es piituilJ-. ivalriapusiam ugdymui, irengeme pakeltq lysviq .datLus, 
kuriuose buvo

auginami moliUgai, agurkai, pomidorai, gA; Esant poreikiui, specialistai (psichologas, socialinis

peiagogas; konsultuJja tevus ir istaigos darbuotojus, jiems rupimais klausimais. Pedagogams

sutei[lama galimybe tobulinti kvalifikacijq, dalyvaujant nuotoliniuose ir asmeninio klausymo

seminaruose, paskaitose, konferencijose. Siekiani Sio tikslo igyvendinimo, buvo siekiama nuolat

tobulinti ugdymo (si) proces4, analiiuojant ugdymo programos turini, vykdant i vaiko ugdymo.(si)

rezultatus orientuot4'veiklos planavim4. Vputirgut de-...yt buvo skiri=as 1e$ymo- 1"i11]:
planavimui ir vaikq pasiekimq iertinimui pa[al Ln Suu rekomendacijas. Buvo siekiama sukurti

vaiku oasiekimrtr ir pazangos ,srtinimo sist!;4, i vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimq itraukiami



amS,turintiemsspecialiqjqporeikiqbuvokuriamosindividual[s
ugdymo (si) planai, organizuojami situacijq anahzit4 stebejimai , teikiamos konsultacijos ugdytiniq

tdvams.
Siuo metu lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdymE, tadiau neturi higienos

paso. {staigos patalpos reikalauja kapitalinio remonto: sienq silles sutrukg, skverbiasi Saltis, sienq

daZai nusilupg, patalpq grindys girgLda, iltZusios, grupiq virtuveles - avarinds bUkles. Per 2027 m.

buvo atliktas 1 lop5elio grupes remontas, suremontuota dalis administracijos patalpq (dietisto,

pavaduotojo [kiui,logopedo kabinetai), panaudojantl,2oA le5as pakeisti visi lauko irengrmat.2027
m. didesni demesi skyreme ankstyvojo amiliaus grupiq aplinkos atnaujinimui. 2 lop5elio grupes

papildytos naujais baldais, 2 lopSelio grupese sumontuotos vertikalios Zaliuzes grupes ir miegamojo

patalpose. Visos istaigoje esandios grupes papildytos ugdymo (knygos, stalo Zaidimai, kiirybiniai
Laidimai) ir kanceliarinemis priemonemrs.202l m. planingai vykdyti materialines bazds gerinimo

darbai. [staigos i5laikymui skirtos biudZeto le5os naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq
panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. [sigyta kokybiSka lauko

danga, kuri pavasari bus tiesiama po lauko irengimais. Buvo isigytas 1 mobilus interaktyvus ekranas.

Baigiamas irengti multisensorinis kambarys, kuriame bus organizuojamos relaksacines veiklos.

Strateginio ir metinio veiklos plano ,ror.kl,r, igyvendinimas stiprino istaigos ivaizdi. Siq tit slq i,
uZdaviniq igyvendinimas, atsispindi ir mano, kaip vadovo, pasiektuose veiklos rezultatuose ir jq
rodikliuose.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pasrindiniai metu veiklos rezultatni

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq vertin irno rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1.1. Individualios
vaiko paZangos

gerinimas ir vaiko
vertinimo aplankalo
kurimas, naudojantis
elektroninio dienyno
galimybes.

Taikyti naujus,

efektyvesnius i
vaik4 orientuotus
darbo metodus.

Mokytojoms
organizuoti
seminar4 apie

vaikq paZangos

vertinim4
Atnaujinti vaikq
pasiekimq ir
individualios
veiklos paZangos

stebdsenos sistenl4
naudojant ,,Eliis"
programelg.

1. Taikomi nauji, inovatyvDs

ir efektyvus ugdymo(si)

metodai ir bfidai (12

mokytojq taiko metodus ir
bfldus), per visus 2021m.m.

mokytojos klause seminarus,

mokymus (i5klause 20

mokytojq ir specialistq).

3. Sukurtas, individualus,

paZangos vertinimo

aplankalas, kiekvienam

vaikui. (15 mokytojq

patvirtino, kad tikslesni ir
aiSkesni vaikq veftinimo
r ezultatai), 2021 m. rugsej o

- lapkridio men.

4. Tevq apklausa del

informacijos teikimo apie

ugdymo turinio

igyvendinim4 ir vaikq
pas i ekimq r ezultatr4 teikim4
( apklausoje dalyvavo apie

[staigoje atliktas
tyrimas ,,
Emocinis vaikq
ugdymas

ivairialypeje
aplinkoje taikant
S.Kneipo
sveikatinimo
metodik4", tyrime
dalyvavo 3 grupiq
vaikudiai ir 4
mokytojos.
ISklausytas

seminaras ,,Vaikq
pasiekimq
vertinimas
ikimokyklineje
istaigoje
,(dalyvavo 70 o/o

mokytojq).
ISklausytas

seminaras

,,Pasiekimq
vertinimo
moduliq



pristatymas",
seminar4
organizavo Ellis
programeles
koordinatoriai
(dalyvavo 95oh

mokytojq)'
Organizavome
Respublikini
projekt4

,,Vandens
muzika" ir
,,Basomis Per
snieg4", S.KneiPo
sveikatinimo
metodikos
sklaidai.
Sukurtas video
filmukas.
Pravestas
seminaras

,,{vairiaPusiai
vaikq pasiekimai
ir jq stebejimas,
fiksavimas'
Sveiko vaiko
dienoraStis.
Grupiq
mokytojos,
specialistai kauPe

vaikq paZangos

vertinimo
rezultatus
individualiuose
aplankuose,
naudojant ivairias
anketas,
klausimYnus,
stebejimq laPus.

Zoom
platformoje vYko

Zodine aPklausa -
diskusija su

ugdytiniq tevais

apie ugdYmo

turinio gerinimo
proces4
Kiekvienos
grupes mokYtojos
organizavo
rezultatq aPie

100 respondentq) -
rugsejo/geguZds m6n'

5. Elektroninio dienYno

programeles idiegimas iki
2021 m. rugsejo men{1 0o/o

mokytojq laisvai moka

naudotis Programa);
6. Atliktas istaigos vidaus

veiklos isivertinimas.



ir paZatg4
aptarim4 su tdvais

(dalyvavo 95

proc. tevq).
Aptarimai buvo

organizuojami
lauko Poilsio
erdvese.

[diegta
elektroninio
dienyno

I programele

,,Ellis", kuria
naudojasi
mokytojai ir
specialistai,
dietiste, sveikatos

prieZi[ros
specialiste,
administracija
(100 %
darbuotojq) Nuo

2O2l m.laPkridio
men. Programele

1 naudojasi 1

prieSmokYklines
grupes tdvai, o

nuo2022 m.

vasario mdnesio

programele
naudosis 1 1

grupiq ugdYtiniq
tevq.

|staigos vidaus

veiklos vertinime
dalyvavo 65o/o

tevq ir 95%

darbuotojq.
Parengtos
rekomendacijos
ugdymo turinio
kokybes gerinimui

vaikq Pasiekimq ir
paZangos

vertinimui.
Parengtas

,,lkimokYklinio ir

prieBmokYklinio
amZiaus vaikq
individualios
paZangos ir

1 pasiekimq
vertinimo tvarkos



apra5as", 2021 m.

gruodZio 27 d.Y -
314 (dalyvavo 70

respondentq).

Del teritorijoje
esamo SaknYto

Zemes pavir5iaus,
specialistai
nerekomendavo

irengti aik5tyno.
Judejimo erdve

irengta
demontavus lauko

basein4.

{kurtos naujos

lauko edukacines

erdves
(bibliotekele,
pakeltos lysves,

poilsio zona su

baldais i5
palediq),
atnaujinti visi
lauke esantYs

irengimai
(supynes,

karstynds,
Laidrm,4

irengimai).
Pedagogai
dalyvavo
Lietuvos masinio
futbolo
asociacijos
edukaciniame
projekte ,,
Futboliukas",
projekte ,,
Olimpinis
menuo",
Respublikiniame
ikimokyklinio
ugdymo istaigq
projekte ,,MaLtq'4
Zaidynes",

I programoje
"Sugr4Zinkime

[staigos teritorijoje bus

irengtas saugus sPorto

aik5tynas (birZelio men.)

2. 2 pedagoga\ tobulins
kvalifikacij4 dalYvaudami

respublikinio Projekto
,,Olimpine karta"
organizuojamuose
mokymuose - balandLio

mdn.
l0O% vaikai tures galimYbq

aktyviai judeti, PaZinti ir
iSbandyti S' KneiPo

filosofijos taikomas veiklas'

Tai pades formuoti sveikos

gyvensenos iProdius' (90%

bendruomenes nariq noriai

dalyvaus veiklose).
3. 15 moky'tojq dalYvaus

respublikiniuose
sveikatingumo Proj ektuose

6. 5-6m. amZiaus vaikq

socialinio emocinio ugdYmo

programa "DramblYs"
(programoje dalYvauj a 40

ugdytiniq ir socialinis
pedagogas (rugsejo

geguZes men.)

Bendruomenes
nariai aktyviai
dalyvaus ivairiose
organizuojamose
veiklose.
Formuoti sveikos
gyvensenos

igfldZius ir
iprodius, taikant
S.Kneipo holistini
poZiflri.
Sudaryti s4lYgas

judeti ivairiq
poreikiq ir gabumq

vaikams
Organizuosime
projektus su

socialiniais
partneriais
Vykdyti apklaus4,

istaigos
mikroklimato
ivertinimui

1.2. Skatinti
bendruomenes narius

aktyviai ivairiaPusei
sveikatinimo
sustiprinimo veiklq
sklaidai (emocine,
psichologine,
socialine).



stadionus" ( 5%

pedagogq,
priesmokYklinio
amZiaus vaikai),
Lietuvos dviradiq
sporto federacijos
projekte
(dalyvavo 50 %

ugdytiniq)
,,susidrauk su

dviradiu",
Lietuvos teniso
s4jungos ir
tarptautines teniso

federacijos
projekte ,,Teniso
integracija
mokyklose ir
darZeliuose"
(dalyvavo 80%

ugdytiniq)'
Lauko erdveje

irengta
"baseineliq"
erdve,
refleksologinis
takas. MokYtojos
organizuoja
grtdinimosi
veiklas
"PasivaikSdiojima
i basomis", vaikai

skatinami gerti

vandeni skanint4
pasirinktais
vaisiais ar

Zolelemis
(dalyvauiaT}oh
ugdytiniq).

i Valgiara5diai
pritaikyti
sezoni5kumui.
Tevai
informuojami
apie vykdomas
veiklas darLelYie

el.pa5tu,
elektroniniame
dienyne ir
skatinami veikti
kartu su vaikais,



tradiciias
namuose.
4 mokytojos

isitrauke i
Lietuvos Kneipo
draugijos veikl4 ir
tapo nariais.
3 mokytojos
organizavo
sveikatinimo
projektus

,,Vanduo kaip
sveikatingumo ir
eksperimentq
Saltinis",

,,VaistaZoliq
pasaulyje",

,,Ziemos virtuve"
(bendras projektas
su Lazdynq
biblioteka).
Laukiame
patvirtinimo del
narystes i5
Lietuvos socialinio
ir emocinio
ugdymo
asociacijos.

1.3. Gerinti
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
ugdymo(si)
pasiekimus STEAM
ugdymo metodais.

Pasitelkiant
inovatyvius
STEAM
ugdymo(si)
metodus ir
priemones, kurti
inovatyvias
ugdymo aplinkas,

igyvendinant
pokydius ugdymo
proceso
organizavime.
Pedagogq igyta at
patobulinta
kompetencija

igalins taikyti
kurybinio m4stymo
technologijas,
diegti naujus
ugdymo proceso

organizavimo
modelius.

l.Tgsiant STEAM veiklas 4

prie5mokyklinio ugdYmo

mokytojai, patobulino

ugdymo turini, Pagerino
ugdymo pasiekimus ,2
grupese i5pletojo

interaktyvias ugdymo

erdves: interaktyvls ekranai,

Bitutes robotukai) - Per
2021m.m.
2.Mokytojai dalYvavo'
STEAM mokymuose,

seminaruose, skleide gerq)E

patirti, dalyvaujant
konferencijose ( 10

mokytojq dalyvavo

renginiuose 2 mokYtojos

dalinosi gerqa
patirtimi,pristatant
prane5imus) -gruodZio -
geguZes men.

1 Mokytoja
dalyvavo forume

,,STEAM
atradimai ir
iZvalgos
ikimokyklinio
ugdymo

istaigoje".
1 mokytoja
dalyvavo 2021'
05 - 2l d., 3val.
vebinare
"Praktiniai
STEAM
patartmat
ikimokykliniam ir
prieSmokykliniam
ugdymui".

80 % mokytojq
dalyvavo,
darLelyje
organizuotame
seminare



*KomPiuteriniq

programeliq
panaudojimas,
kuriant
ugdymo(si)
turini".
l mokYtoja

pristate PraneSim4
nuotoliniame
forume
ikimokYklinio ir
prieSmokYklinio

I ugdymo
pedagogams ir
specialistams.
5 mokYtojos
dalyvavo
Respublikiniuose
STEAM
projektuose ir
parodose :"GelYtq

auginu - darLell
puo5iu", "Savo
darLelYie, auginu

1 daigelinuo
sekleles iki
lapelio",
"Pavasaris eina

geliq takais
2021" , "Pavasarls
Ziedais PtaZYdo",
"Kosmoso
platybese" ir kt'
90% mokYtojq
dalyvavo
seminare

1 ,,Programa
,,eTwinning&quot
: - galimYbe

ugdyti(s) kitaip"'
Sukurta ir
pritaikyta naudoti

b,lii, ptogtrmeleje
vaikrl Pasiekimq
vertinimo sistema

(naudoja 100%

mokYtojq).

:. Vuit q Pasiekimams
ivertinti tobulinama

darZelio Prie5mokYklinukq
sebeiimq vertinimo sistema'

iemiantis PrieSmokYklinio
ugdymo Programa,.
naudojamos PasleKlmq
vertinimo formos, ( 6

mokvtoiu darbo grupe

dalyvaus'sistemos kurime)

Drugeliq" grupes

vaikudiai su

teveliais buvo

Pozityvus Pedagogq
bendravimas ir
bendradarbiavimas su tevais

ivairiomis foryqgtnlq

Atsinaujinti kartu

su Salyje

vykstandiais
edukaciniais

1.4. Pedagogq
profesines kultfiros ir
kompetencijq
tobulinimas



edukacing i5vYk4

,,Alpakq [kis".
Organizuota
bendruomenes
paroda

,,Apgyvendinkim
e Nyk5tuk4
darlelto kieme"
Rugpjfldio men'

vyko seminaras -
paskaita teveliams

,, Kaip Pasiruo5ti
vaikq adaPtacijai

darZelyje", lek.

I M. GuPtor,
Seimos
psichologe,
Ge5talto Praktike,
sertifikuota
mindfulness
instruktore
(dalyvavo 20o/o

ankstyvojo
amZiaus vaikq
tevq).
GeguZes menesi

vyko mokYtojq ir
specialistq
nuotoline

I diskusija,,KaiP
pavyko

igyvendinti savo

lukesdius Covid -
19laikotarPiu"
(refleksija
dalinosi 90 %

mokytojq).

{staigoje buvo

organizuotas
seminaras
pedagogams,,
Bendravimas su

ugdytiniq tevais :

kaip sutarti ir

| ,,nesudegti"
(dalyvavo 90%

pedagogq).
Vykdoma
nuolatine
mokytojq
organizuoiamos

O0'Z.,rtkr"l tevq isitrauks i
veiklas).
2.Grupiq vaikq-tevq-
pedagogq neformalios
i5vykos/vakarones (5 0%

Seimq dalYvaus

iSvykose/vakaronese) -
geguZes - rugPjUdio men'

3. MokYmai Pedagogams
bendradarbiavimo tema -

balandZio men'

(dalyvaus 70% Pedagogq)
4. Vykdomas atvirq veiklq

stebejirnas ir ugdomasis

I konsultavimas (stebeta 1 jYo

veiklq) - Per 2021 m'm

5. Organizuotos mokYtojq

veiklos refleksijos
pasidalinimas gerqja

patirtimi, -
geguleslgtuodZio men (

aptirtimi dalinosi 80%

mokytojq).

procesais ir
lanksdiai juos

atliepti, skatinti
pedagogus aktYviai
partnerYstei ir
kflrybiSkoms
inovacijoms.



veiklos kontrole,
Tobulinamos
galimybes ugdYti

specialiqf q

poreikiq vaikus.
Vykdomas
jaunqlq mokYtojq
mentorYstes
procesas
(dalyvauja 5 %.

mokytojq,
turindiq
metodininko
kvalifikacij4 ir 5

%. studijuojandiq
mokytojq).
2 mokytojos igtjo
ikimokylinio
ugdymo mokYtojo
kvalifikacij4.
fstaigos viduje
mokytojams
organizuojami
praktikumai

itraukiojo
I ugdymo tema

(dalyvauja 100 %

mokytojq).

tos i5 dalie's ddl numa
PrieZastYs, rizikos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
/-irr^ma ioi hrrrrn 

"rim' "uoltOoiru' 
svariq lstaigos veiklos rezultaiams) " ' "

L"rm.t" III rt.tr,t organizuojamas

vaikq ugdYmo Procesas Zaliosiose
sto savivaldYbes

;;;;# istaigq Zaliqiq edukaciniq erdviq konkurse

ivairu Poreikirl vaikams'

@alpqnaudojimas
i,,.igiurnos emocines aplinkos klrimas

ffiisvaijudetiir.
isvtisveikatirgr@

o kieme ir irengta

edukacine 
.ludejimo erdve

/ veiklos

@soriniskambarYs



turintiems vaikams'

p.odrkt------.-yr"trrit srietimo pagalbos .. .

i.rkt;r; specialiqiq ugdymosi poreikiq[q sPecialiqjq

ugdymosi Poreikiq vaikams'

@alineitrauktis'socialines rizikos

P"t"b"l** drrb" su mokYklos

bendruomene komPetencij as,

inovatYviq metodq naudoj imas

komunikacijai gerinti'issut iui ir galimYbes

@ostobulinimo
pr"gr"*":" "Mokyklos bendruomenes stiprinimas -

Pm"std*traut<ioj o ugdYmo

ilffidt i.i" "giv*o i'tuigott' nuo realvbes iki

socialiniq

p. i" g" g,+ konferen c ij oje " S o ci al *iit o^t^L1f :"t?i

G.ro-tiotputirtiessklaida'ffinferencij oj e "Teatras

f -fi* z*,r;apG teises aktus ir

l"oilr*.","s, ieglamentuoj andius darbo

santykius ikimokyklineje istaigoje'
efektyvesnis vidaus politikos sistemos

are " Darbo
3.9. Dalyvavau nuo

santykiai ikimokyklineje istaigoje"

SGkta*. Sr"tkrt4 stiPrinandios

mokyklos PriPaZinimo'
os stiPrinimo

progtu*u " Spygliukai sveikuoliukai" '

--)t,l. AI huvo
Pakoresuotos praeiusiq mgllq rgII9! -ffirlt"t,l r".ttnimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vefl inama'

^- ^,,"..*.r^. rridrrotvs ivvkdVtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

UZduotYs Siektini rezultatai

Bendradarbiaujan
t su istaigos
tarybos atstovais

parengtas "Tdvq
(globejq)
informavimo ir
Svietimo tvarkos

apra5as" ir
igyvendinamas
istaigoje.

Komunikacija su

tevais bei
darbuotojais vYksta

greitai, ai5kiai ir
sklandZiai

Bendradarbiaujant su

lstaigos bei darbo tarYbomis

(profesiniq sqiungq

atstovais) iki gruodZio t d'

parengti bendruomends'informavimo 
tvarkq bei

pradeti j4 igYvendinti

4.1. Tobulinti
komunikacijq, telkti
bendruomenq

ir rezultatai
4.



III SKYRIUS

GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebejimq attikti pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas

(

IV SKYRIUS

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMP-ETENCIJU TOBULINIMAS

6. uZduotis isivertinimas

kurias nor6t tobulinti

V SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotYs
(nustatomos

otlickqnt funkc.iias

PaZymimas atitinkarnas
langelis:

1 - nepatenkinarnai;
2 - patenkinamai;

3'gerai;
4 -labai gerai

ffi4ilI ].1. lnlormacl.los ll stLuattJ"t '"'*J-*otoriolin irr\ naskirstvmas 11 2a 3n 4U
I 1 ,/ lSTeKllll I zlllutllSKulq. r4tNw It rrrGLvr rsrlrrYl r-"'-" "-r -

I S:fva..ystes ir vadovavimo efektyvumas -
as' atliekant funkcijas ir

I siekiant rezultatq

f5 5 -B."d"r. tt^,ltnilnas (paZyrnimas vidu

11 2a 3l 4w
l" 2" 31 4&'

4@-lr 2a 3l

. I ailLnfu

UZduodiq ivYkdYrno aPra3Ymas

'odikliu'
a viena neivYkdYta Pagal sutaftus

PaZymimas

atitinkamas langelis

Labai gerai V

Gerai n
vertlnlmo roolKllus
, ^ r --t-)-!^ -^ -^r,^,' uoin nrrce rrldrrnd.irt nasal sutat'tus veftinimo fodiklius Patenkinamai E
o.J. lvvKuvl'i1 llv lttaLtou Nqru vsov -""".--'1 T

64 Pr.e 
". 

d",rgt",
Nepatenkinamai E

@cii4 . Norediau tobulinti ffi speciali4sias Zinias ir

i;E' Norediau tobulinti

modeliavimo, vyksiandiq procesq suvokimo gebejimus'

m4stymo, situacijq

Socialing komPetencij4. tobulinti mokejimu dirbti su Zmonemis

iimus, gilinti gebejimo airialypeie socialinej

maZiat kaiP 3 ir ne daugiau 5u
R.^ttutq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatYtos

uZduotYs ivYk4Ylqs)--
UZduotys Siektini rczultatai

Organizuotas 1 seminaras

(kovo men.) ugdYtiniq tdvamsS.t. g.t. Gerinti ugdYmo turinio
kokybg, atsiZvelgiant i
ikimokyklinio, PrieSr4qkykllgio

Suteikti Ziniq tevams aple

itraukqji ugdYm4'



ir itraukiojo ugdymo proceso

atnaujinim4.

Ugdymo procesq

organizuoti ivairiose
edukacinese aplinkose.

Plesti ugdytiniq paZinimo

kompetencij4.
Taikyti atsinauj inusi4
prieSmokyklinio ugdYmo

programQ.

UZtikrinti Svietimo
pagalbq specialiqjq
poreikiq vaikams.

{traukti ugdytiniq tevus

naudotis elektroniniu
dienynu - programele

,,Elis"

,,Kitoks vaikas grupeje. K4

daryti?" (70%).

2 kartus 5-6 m. ir
prieSmokykliniq gruPiq

ugdytiniams (rugsejo -
b alandLio men. ) organizuota

i5vyka i edukacinius objektus

(muziejus, sodybas ir kt.).

Specialistai ir mokytojai
tobulina kvalifikacij4 2

seminaruose (per 2022 m.),
(dalyvavo 80% mokYtojq).

80% mokytojq naudojasi

www.emokykla.lt,
skaitmeninemis mokYmo

priemonemis ir metodine

medZiaga.
100 % tevq naudojasi

elektroniniu - dienynu

programele ,,Elis"
{darbintos 2 mokYtojo
padejejos SUP turintiems
vaikams.

[darbinta 1 specialioji Pedagoge

8.2. U Ltikrinti kokybi5k4 ir
racionalq istaigos veiklos
valdym4 bei produktyvq le5q

panaudojim4

Strateginio plano

projekto ruo5imas .

Vidaus tvarkos taisYkliq
atnaujinimas.
Vykdyti vie5qiq pirkimq
kontrolg.
Gilinti Zinias vie5qjq
pirkimo srityje

Finansq kontroles taisYkliq
koregavimas ir atsakomYbiq
numatymas (gruodZio men.)

Paruo5tas strateginis Planas
2023 -2028 m. rugsejo -
gruodZio men.
Atnauj intos vidaus tvarkos

taisykles balandZio men.

Direktoriaus pavaduotoj as ukio
reikalams dalyvavo 2

mokymuose.
Vykdyti pirkimai Pagal
numatyt4 vie5qiq Pirkimq Planq
(isigyta 80% prekiq).
Darbuotojai dalyvaus I
kvalifi kacij os tobulinimo
renginiuose.
Metq pabaigoje, su galimYbe

i5moketi darbuotojams 50 -
100% atlyginimo dYdZio

paskatinimus.
Nenumatomas leSq tr[kumas
biudZetiniq metq Pabaigoje



Atlikta 1 tevq aPklausa

ugdymosi aPlinkos ivertinimui
ir jos gerinimui (70% teveliq)'

Vyko 4 sPortines Pramogos
darlelio kieme'
Dalyvavimas Projektuose

,,Olimpine karta", MaZqiq

Zaidynds",,,sveikata iStisus

metus"(70 oZ)

4 grupese taikYta emocinio

,rgdy-o Programa,,DramblYs"
(30%).
Organizuotas 1 seminaras

psichologinio atsParumo,

tonfliktq valdYmo tema (80%)'

Organizuota resPublikine

nuotoline konferencij a

emocinio ra5tingumo tema

| (vasarto men. )

Pozityviq santYkiq

ktrimas bendruomeneje'
Ugdyti vaikq socialinius

emocinius igfidZius.
Skatinti darbuotojq savqs

vertinimo stiPrinim4,
savitvardE, socialini
s4moningumq,
uZtikrinant griZtam4i i rYSi

Visoms grupems

organizuoj amos tiriamosios

,"iklot istaigos teritorijoje

irengtose lauko erdvdse, mini

darZi (geguZes - sPalio men')

Inicijuoti 2 edukaciniai

projektai (laPkridio - balandZio

men.)

|gyvendinamas Proj ekta

,,Vaikai vaistaZoliq PasaulYje",
bendradarbiauj ant su ugdYtiniq

teveliais(rugsejo - rugPjfrdio

men.)
Pagaminti 3 komPlektai lauko

baldq,
+ SiBAU veiklos staliukai i5

euro Palediq.

, Dalyvauta I edukaciniq erdviq

Sudaryti s4lYgas

ugdytiniams tYrineti,

eksperimentuoti, dometis

supandia gamta.

Irengti naujas edukacines

erdves.
Dalintis gerqaPatirtimi
su kitomis istaigomis,
dalyvauti konkursuose'

8.4. TEsti istaigos lauko

edukaciniq erdviq
modernizavim4, PritaikYti
skirtingq poreikiq vaikams ,
pletojant PaZintines
kompetencijas.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybos, kurios gali turdti

neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
ld-orna suderinus su Svietimo ist

i5tekliu trfikumas.
grupi,+ -piq ti.tiogiai darandiq

,iSkqiq iSteklitl, bendradarbiavimo

kstant sPecialistq'

gristq rfipinimusi, skatinimu

dalyvauti.

A:. Stiprirrti socialini emocini

ugdym4, kuriant saugi4 aPlink4,



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

'rh.,)l /ot ,r/o- io"Ztrnii'L'' ,A *J;' Sfu "- A<_.b,tl-oa otJru uuwlvv, f*
-mokykPoje * mokyl4os tary'bos (vardas ir pavarde) (data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

{V'*tos visos ailaorys fi lai *arie rodi*lioi vitilti:
gebAj imai atlikli pareigtbes apraiyme nus taly las funki j as

jq
dali l5 preeenhtpare*inds alges pastevimies daliei; bCiic

frltuttl /u/c/ 2/)
(valstybines Svietimo jstaigos savininko ' (pari
teises ir pareigas jgyvendinandios institucijos

(data)

(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras) /l 

^

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas C'tlU 1'fAt

SusipaZinau

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas irpavarde) (data)

^^rt


